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En ung Kaare Dybvad Bek 
 boede i 00’erne sammen 
med sin kæreste i en  almen 
bolig i Haraldsgade på 

Nørre bro. I en billig 2værelses, 
der fungerede som en god ramme 
om studielivet. Naboerne var mest 
gamle københavnere, som stude
rende ellers ikke lige støder på. 
Overboen Tove var i 80’erne og 
røg Caminante cerutter. En dag 
prøvede en hjemmerøver at mase 
sig ind i hendes hjem, men det blev 
værst for røveren. Tove jog ham 
ned ad trappen med sit kosteskaft. 

”Man oplever forskellige men
nesker, der alle har en historie bag 
sig. Det var et dejligt sted at bo,” 
siger den stadig rimeligt nyslåede 
boligminister, som KAB indblik 
møder på en ganske særlig dag.           

”100 dage i dag. Jeg har faktisk 
jubilæum,” siger han med an
tydningen af et smil. 

Han er kommet godt fra 
start, synes han, og frem
hæver Blackstoneaffæren 
på det private område og 
forberedelserne til forhand
linger om Landsbyggefondens 
ramme til renoveringer, som lig
ger forude på det almene område. 

Vi sidder omkring et rundt 
møde bord på ministerkontoret, 
som ikke er prangende, men dog 
har kig til kanalen. Her  møder 
Kaare Dybvad Bek ind hver mor
gen efter, at han har afleveret det 
ældste barn på 4 år i børnehave på 
Christianshavn, hvor familien bor 
i en andelsbolig. På kontoret går 
det slag i slag med møder, sager der 

DEN BLANDEDE BY GIVER EN

BEDRE 
VERDEN

Den nye boligminister har et mantra, som bliver gentaget 
igen og igen: Vi skal have skabt mere blandede byer og 
bydele. Men hvad mener han egentlig, og hvorfor er det så 
vigtigt med den der blandede by?  Svaret skal findes i de 
store linjer og ministerens personlige oplevelser

Idéen om badebolden  
opstod, fordi ministeren er 
uddannet geograf. Han var frisk 
på at posere og fotografen på at 
puste – tak til dem begge. 
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skal læses og samlinger i regering 
og Folketing. 

”Trefire gange om ugen er jeg 
ude til arrangementer og se, hvad 
der foregår i Øbrohus eller til et 
spadestik i Holbæk eller en konfe
rence i BL,” siger han.

Forståelse for andres livssituation
Et emne går igen i ministerens 
taler, når han deltager i forskellige 
arrangementer eller udtaler sig til 
pressen. Den blandede by. Histo
rien om Tove illustrerer, hvad han 
 mener, og blikket er intenst, når 
han forklarer: 

”Der skal bygges mere alment 
– meget mere end de sidste 
1020 år – men det skal byg
ges i blandede boligformer. Vi 
bliver nødt til at insistere på, 
at de bykvarterer, som ikke 
har så mange almene boliger, 
skal have nogle flere. Det er 
enormt vigtigt, at du blander 
jurister og højtbetalte fra den 
private sektor med pædago
ger og håndværkere for at 
skabe det der sammenhæn
gende lokalsamfund, hvor du 
får en forståelse for andre 
menneskers livssituation.”

Han trækker et eksempel 
frem:

”I Stockholm har du et 
samfund, der er opdelt i rige og 

fattige bydele. Hvis du vokser op i 
en velhavende familie her, så kom
mer du ikke i klasse med nogen fra 
en anden familietype end din egen. 
Du får ikke en forståelse for, hvad 
det vil sige, at dine forældre bliver 
arbejds løse, at de er dårligt inte
greret eller bliver ramt af psykiske 
problemer. Og den forståelse er bare 
vigtig for, at du har lyst til at betale 
din skat og være en del af fælles
skabet.” 

Det er ikke en forståelse, 
man kan kræve eller for
vente, at alle har. 

Kaare Dybvad Bek har allerede 
besøgt fire boligafdelinger i KAB-
fællesskabet

27. august
A.C. Meyers Vænge, Sydhavnen 
– første spadestik til 107 nye 
ungdomsboliger

6. september
Lundtoftegade – møde om 
tillægskøbesum og visionerne for 
Urbania

18. september
Delehusene på Frederiksberg 
– rejsegilde for byens første 
deleboliger for flygtninge og 
studerende

30. september
Øbrohus – møde om visionerne for 
nyt byggeri på nabogrund

› Det er altid en stor 
fornøjelse at komme på 
besøg, og jeg ser frem 
til de mange, der måtte 
komme i fremtiden. ‹
KAARE DYBVAD BEK, boligminister

MINISTER PÅ TUR
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”Det er noget, du får ved at omgås 
mennesker,” understreger ministe
ren. Han taler af erfaring. 

Grænseoverskridende indsigt 
Kaare Dybvad Bek har boet i to 
forskellige almene boligafdelinger 
på Nørrebro, som på hver sin måde 
bekræfter hans tro på, at blandede 
bykvarterer er en vigtig mission. 
Først i Ågården på Nørrebro, som 
han kalder ’et lidt belastet område’:

”Jeg boede der lige i en periode, 
hvor der var en bandekrig i gang. 
Det giver en forståelse af, hvordan 
livet er, når politiet kommer og 
roder alle kælderrum igennem, og 
der bliver brændt biler af ude på 
Åboulevarden. Det var en meget 
grænseoverskridende oplevelse 

ikke at kunne komme gennem sin 
egen port til gården uden at blive 
truet af 1314årige, der holdt vagt 
ved indgangen.” 

Samme sted forsøgte et beboer
flertal at gennemtrumfe, at mænd 
og kvinder skulle sidde i hver sin 
side af salen ved beboermøderne.

”Det gider man jo ikke. Man kan 
ikke tilsidesætte ligestilling eller 
demokrati i bred forstand, bare 
fordi der lokalt er nogen, som synes 
det er en dårlig idé. Det bliver vi 
nødt til at tage meget alvorligt – de 
få steder, hvor der er den type pro
blemer”.

Efterfølgende flyttede han til 
Haraldsgade. I boligen under Tove 
var historien en helt anden.  

 ”Det var et fantastisk sted. Bil
lige lejligheder og gode naboer. 
Tove var sådan en klassisk køben
havnerdame. Og ejendomsfolkene 
var gode og vidste altid, hvad der 
foregik i gaden,” siger han.  

De almene er problemløsere
Pressemedarbejderen peger på 
uret. I baggrunden kæmper foto
grafen med at puste en temmelig 
stor badebold op. En gimmick til at 
pifte ministerijakkesætbilledet 
lidt op. Hovedpersonen løfter et 
øjenbryn, men lader sig ikke distra

here. Der er tid til et sidste spørgs
mål:

Har du et budskab til alle os, der 
arbejder med almene boliger – be
styrelser og medarbejdere?   

”Ja,” siger han og læner sig lidt 
frem.

”Jeg kommer med en grund
læggende forandring af den måde 
centraladministrationen opfat
ter de almene boliger. Den gamle 
regering opfattede det ofte sådan, 
at almene boliger var noget, der 
skabte problemer, men min opfat
telse er, at de almene boliger løser 
problemer,” påpeger ministeren 
og henviser til, at almene boliger i 
194050’erne løste problemer med 
boliger i mørke baggårde og senere 
den store boligmangel op gennem 
1960’erne. I dag løser sektoren også 
mange menneskers problemer, 
mener han og når frem til pointen  
mærkesagen: 

”Nu står vi over for den næste 
store opgave, som er at sikre, at 
der også i vores hovedstad og store 
byer er bomuligheder for folk, der 
ikke har en høj indtægt. Det er et 
problem, jeg ser frem til at løse 
sammen med de almene boligfor
eninger og de frivillige beboerde
mokrater. Det kan ikke lykkes, hvis 
ikke vi står sammen om det.” 

BLÅ BOG
Kaare Dybvad Bek, boligminister (S)
• Født 1984 i Holbæk
• Uddannet cand.scient i geografi og 

geoinformatik fra Københavns Universitet
• Som færdiguddannet arbejde i By og 

Havn og i Væksthus Sjælland 
• Valgt til Folketinget i 2015
• Boligpolitisk ordfører fra 2016
• Udnævnt som boligminister 27. juni 2019

› Den gamle regering 
opfattede det ofte 
sådan, at almene boliger 
var noget, der skabte 
problemer, men min 
opfattelse er, at de 
almene boliger løser 
problemer. ‹
KAARE DYBVAD BEK, boligminister


